
[SPEED C1]
KARTA PRODUKTOWA

WIĘCEJ NIŻ LICZNIK ROWEROWY...

ZEGAR I TIMER

KONTROLA
PRĘDKOŚCI

ŁATWY 
MONTAŻ

POMIAR 
SPALONYCH 

KALORII

INTELIGENTNY
START/STOP



LICZNIK NA MIARĘ
Nie ma znaczenia czy kupujesz blitz Speed C1 dla żony,X
dziecka czy z myślą o sobie. Dzięki możliwości wprowadzania 
rozmiaru kół, urządzenie jest w stanie wykonywać poprawne
pomiary dla roweru każdej wielkości. Wystarczy skorzystać
z tabeli znajdującej się w instrukcji obsługi i wprowadzić
odpowiednią wartość do licznika.

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl

02

[PASUJE DO KAŻDEGO ROWERU]
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WODOODPORNOŚĆ
Niepewna pogoda lub zamiłowanie do o�-road'u

to żaden problem z blitz Speed C1! WodoodpornośćX
klasy IPX3 zapewnia ochronę przed kroplami 

lekkiego deszczu czy rozpryskanej kałuży. Licznik
jest odporny na spryskanie przez wodę z różnych

kierunków pod kątem do 60 stopni wokół osi pionowej.

[WODOODPORNOŚĆ IPX3]
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AUTOMATYCZNY START
Po zamontowaniu licznika i wprowadzeniu danych takich jak: 
rozmiar kół, wiek oraz waga rowerzysty urządzenie zaczyna 
działać automatycznie w momencie rozpoczęcia jazdy.
Zatrzymanie pomiarów następuje, gdy tylko zakończymy 
korzystanie z roweru. Przy okazji każdej następnej trasy 
licznik rozpocznie i zakończy swoje działanie,
na podstawie pierwotnie wprowadzonych ustawień.
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BOGATA FUNKCJONALNOŚĆ
Xblitz Speed C1  to licznik rowerowy z aż dwudziestoma różnymi funkcjami 
zapewniającymi pełną kontrolę nad pokonywaną trasą. 

PROGRAM SERWISOWY
PRZYPOMNIENIE O WYMIANIE
CZĘŚCI LUB SMAROWANIU
PO POKONANIU USTALONEJ
LICZBY KM (600/1200/1800KM ITD.)

PRĘDKOŚĆ
BIEŻĄCA, ŚREDNIA I MAKSYMALNA

POMIAR
ODSTĘPSTW OD PRĘDKOŚCI ŚREDNIEJ

WZROSTU/SPADKU PRĘDKOŚCI BIEŻĄCEJ
CZASU (DO 9:59:59)

PRZEBYTEGO DYSTANSU (0-999,99 KM/MILES)
SPALANIA TŁUSZCZU

SPALANIA KALORII

ZEGAR CYFROWY

STOPER

LICZNIK KILOMETRÓW

AUTOMATYCZNE SKANOWANIE

WYBÓR JEDNOSTEK POMIARU: KM/MILES

AUTOMATYCZNY START/STOP

FUNKCJA ZAPISYWANIA 
PRZEBYTEJ TRASY

TEMPERATURA
WYBÓR JEDNOSTKI (°C / °F)
PAMIĘĆ NAJWYŻSZEJ / 
NAJNIŻSZEJ WARTOŚCI



DANE TECHNICZNE
Model: blitz Speed C1 X

Funkcje:

Pomiar temperatury:

Pomiar czasu:

Bateria:

Wodoodporność:

Wymiary:

Waga: 

Zestaw zawiera:

Program serwisowy, prędkość bieżąca, prędkość średnia
prędkość maksymalna, pomiar odstępstw od prędkości średniej,
pomiar wzrostu/spadku prędkości bieżącej, pomiar czasu (do 9:59:59),
zegar cyfrowy, pomiar przebytego dystansu (0-999,99 km/m),
licznik kilometrów, funkcja zapisywania przebytej trasy,
automatyczne skanowanie, temperatura, wybór między stopniami
Celsjusza i Fahrenheita, pamięć najwyższej/najniższej temperatury,
wybór jednostek pomiaru: km/miles, stoper, pomiar spalania tłuszczu,
pomiar spalania kalorii, automatyczne włączanie/wyłączanie

Tak, °C lub °F

Tak, do 9:59:59 godzin

CR2032 (wymienna w zestawie)

Tak, klasa IPX3

65mm x 45mm x 28mm

39g

Licznik x1
Sensor x1
Magnes x1
Anty-poślizgowa podkładka x2
Opaski klipsowe x6
Instrukcja obsługi x1
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